Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Watersportnieuws | Algemeen

Delta Marina in
Kortgene start
met verhuur van
fietssups

De Visser
Yachtpainting
naar Jachtcenter
Elburg

‘Varen doe je Samen!’ on Tour sluit
af op Hiswa te Water
De veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ (VDJS!) trekt tijdens het vaarseizoen het land
in. In samenwerking met de betrokken partners wordt er in de zomermaanden zowel vanaf
de waterkant als op het water voorlichting gegeven over veilig varen. Dit met als doel het
veiligheidsbewustzijn onder alle vaarweggebruikers te vergroten. In juli waren de voorlichters te
vinden op diverse populaire wateren in Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Van
1 tot en met 5 september zijn de ambassadeurs en vrijwilligers present op de Hiswa te Water
in Lelystad. Hier kunnen vaarweggebruikers direct vragen stellen en wordt er voorlichting
gegeven over veilig varen, snelvaren, vaarregels en goede reisvoorbereiding. Ook ligt er voor alle
vaarweggebruikers een stevige Vaarbewaarkaart - een spiekbriefje met belangrijke regels - klaar.
Varen doe je Samen! | www.varendoejesamen.nl

DMS Holland is distributeur
voor Anti Rolling Gyro
DMS Holland heeft Anti Rolling Gyro (ARG)
toegevoegd aan haar brede assortiment van
stabilisers. Sinds 1 juli 2021 is deze specialist
in het stabiliseren van jachten ook distributeur
van Anti Rolling Gyro voor de Benelux,
Scandinavië en Denemarken. De ARG
gyro stabiliser is ontwikkeld door Mitsubishi
met techniek die zich heeft bewezen in de
ruimtestationstabilisatie. ARG staat garant voor
zerospeed stabilisatie op snel- en langzaam
varende schepen en is geschikt voor alle
rompvormen. Volgens DMS Holland is de werking
substantieel stiller dan andere gyro’s in de markt en
geeft deze sneller een optimaal stabilisatieresultaat.
Andere voordelen zijn een snelle opstarttijd, lange serviceinterval en een goede reactie op grotere golven.

De Visser Yachtpainting is vanaf deze zomer
te vinden op Jachtcenter Elburg. Eigenaar
Lesley de Visser is sinds het najaar van 2020
zijn eigen onderneming gestart en boogt op
ruim twintig jaar ervaring in het schilderen
en spuiten van hoogwaardige jachten bij
diverse gerenommeerde jachtbouwers.
Met de aansluiting bij Jachtcenter Elburg
begeeft De Visser zich in een enthousiast
team van watersportprofessionals met ieder
hun eigen specialiteit. Sinds de overname
in 2019 is Jachtcenter Elburg gestart
met een grootscheepse reorganisatie
en professionaliseringsslag. Middels
samenwerkingsverbanden met een keur aan
bedrijven biedt dit allround jachtencentrum
nagenoeg alle voor de watersport denkbare
producten en diensten aan. Hiermee
kunnen jachteigenaren op één locatie
terecht voor vrijwel al hun bootzaken zoals
stalling, onderhoud, reparaties en refits.
De Visser Yachtpainting betrekt een recent
gebouwde spuithal van 55 bij 15 meter
die volledig uitgerust is met specialistische
apparatuur zoals verlichting-, temperatuuren filtersystemen. Naast deze spuithal zal
tijdens de zomerperiodes ook de nieuwe
werkvoorbereidingshal van 25 bij 85 meter
ter beschikking zijn voor de jachtspuiter.
Hiermee kan De Visser het hele jaar door
schepen uit het topsegment bedienen.
De klantfocus ligt daarbij op bouwers en
eigenaren uit Nederland, België, Duitsland en
het Verenigend Koninkrijk.
Jachtcenter Elburg
+31 (0)525-682800
www.jachtcenter.nl
www.devisseryachtpainting.nl

Jachthaven Delta Marina in het Zeeuwse
Kortgene is per zaterdag 17 juli gestart
met de verhuur van fietssups. Hiermee
speelt de gezellige familiehaven in
op de nieuwste trend op het water.
De afgelopen jaren is het fenomeen
suppen - het staand peddelen op het
water - steeds populairder geworden.
Waar gewoon suppen met een supboard
en peddel nog best intensief kan zijn,
is deze nieuwe fietsende variant een
stuk minder uitputtend. Daarbij biedt de
fietssup extra stabiliteit. Delta Marina aan
het Veerse Meer biedt al ruim vijftig jaar
een uitvalsbasis voor iedereen die wil

Slimme hengelhouders
van Exploding Fish nu
verkrijgbaar in Nederland
Marine Accessories uit Sassenheim is benoemd tot exclusief distributeur van het merk
Exploding Fish voor de EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika). Exploding Fish is
opgericht door de fanatieke visser Jim McQuade uit Australië en levert
doordachte en stevige rod holders (hendelhouders) voor op de
boot. De houders zijn sterk, betrouwbaar, duurzaam en zeer
eenvoudig in gebruik. Naast de vaste houders staat het merk
vooral bekend om de roterende houders die in verschillende
standen kunnen worden gedraaid. Hiermee kan de visser
eenvoudig inspelen op de veranderde omstandigheden
en zijn eigen persoonlijke voorkeur. De gewenste stand
kan per vijf graden nauwkeurig worden bepaald en
gefixeerd. “Door deze veelzijdige en flexibele posities om
de hengel te verstellen en fixeren heeft de visser ook minder
hengelhouders aan boord nodig. Je kunt namelijk altijd de
meest ideale positie van de hengel zelf bepalen,” aldus Jeroen
Behrend van Marine Accessories. Daarbij zouden de houders
zorgen voor extra veiligheid. De visser hoeft nu namelijk minder ver uit de boot te hangen om
de hengel te gebruiken. Ook aan het design is extra veel aandacht besteed. De schitterend
gepolijste houder ligt mooi verzonken in het gangboord en is bovendien gemakkelijk te
monteren.
Marine Accessories | +31 (0)252-284250 | www.marineaccessories.eu
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genieten op en aan het water. Door de
vele faciliteiten op de jachthaven kunnen
booteigenaren rekenen op volledige
ontzorging. “Gastvrijheid, comfort en een
hoog serviceniveau staan hier hoog in
het vaandel. Bij Delta Marina is er altijd
iets te beleven,” aldus de enthousiaste
directrice Monica de Vast. Al enkele jaren
kunnen bezoekers en ligplaatshouders van
de haven e-choppers huren. De nieuwe
fietssups van Red Shark Bike zijn hier een
mooie aanvulling op. In totaal zijn er vier
fietssups beschikbaar.
Delta Marina
+31 (0)113-307171
www.deltamarina.nl
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DMS Holland | +31 (0)85-2010095 | www.dmsholland.com
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